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1932-ieji. Kada ji ateis

– Kada ji ateis? – nenustygsta Maksas. 
Jis niurzga kaip vaikas. Ore tvyro dulkės. Viešbučio kambarys 

sutvarkytas nekaip. Pasvarstau, gal paskambinti varpeliu ir parody-
ti kambarinei dulkių dryžį ant šviestuvo gaubto, bet vien ta min-
tis man per sunki. Nuovargis smėliu girgždina sąnarius, plaučiai 
spaudžia diafragmą. Aš per mažai miegu. Per mažai, nors, atrodo, 
daugiau nieko neveikiu, tik drybsau lovoje.

– Kada ji ateis?
– Ji vėluoja.
– Pavargau belaukdamas.
– Gerai, kad bent turime ko laukti, – atkertu. Kada aš pavirtau 

grizliu seniu? Kada susenau? Kada nustojau gauti iš gyvenimo, ko 
įsigeidęs? To, ką maniau gaunant kitus.

– Atvažiavau į Helsinkį tik laukti. Išvien, – tarė Maksas.
Užsisakėme kambarį „Bokšto“ viešbutyje. Kaip per miglą prisi-

menu statybų pastolius ir pro šalį riedančių tramvajų bildesį. Tais 
metais viešbutį dar tik statė. Helsinkis atrodė skurdesnis nei anks-
čiau, suplėkęs. Lyg išsitraukęs iš mados išėjusią suknelę. Kitados ji 
buvo graži, tinkama šokiams, iki juodaodžių orkestrantų pirštai iš 
nuovargio sustings, bet kabanti spintoje atrodo šiek tiek juokinga. 
Kaspinėliai susiploję, rankovės per plačios, margumai nusiskalbę.

Aš esu Izaokas. Tokį vardą, kai buvau dešimties, davė bulgarė 
tigrų tramdytoja, mano pirmoji meilužė. Visut visas savo gyveni-
mo naktis aš pramiegojau šalia brolio. Bulvių maišų krūsnyse, ga-
liniuose viešnamių kambariuose ir pataluose su 60 dolerių vertės 
siuvinėtais užvalkalais. Gerasis Makso bruožas tas, kad jis knarkia 
tik sekmadieniais. Blogasis – kad geria, nes mudu turime vienas 
kepenis.
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– Negaliu pakęsti sugrįžimų, – sako Maksas. – Sugrįžimai – tik 
nuvytusioms nebyliojo kino žvaigždėms, kurias kamuoja alkoho-
lizmas.

– Tą patį galima pasakyti apie tave.
– Per mažai dabar geriu, kad lipčiau ant scenos.
Maksas negalėjo pakęsti nuotraukų albumų, nostalgiškų pobū-

vių, vėl į madą grįžtančių ilgų sijonų. Jis dažnai sakydavo, kad is-
torija kuriama tik žengiant į priekį. „Kas per istorija, jeigu ji nesi-
traukia? Dabartis tuo gera, kad daugiau jos išgyventi nereikės.“ Jis 
troško kasdien valgyti vis kitokius valgius, vis kitoje lovoje miegoti, 
vis kitai publikai vaidinti. Maksas nenorėjo sugrįžti į Helsinkį. Aš 
jį įkalbėjau.

Ji irgi prisidėjo. Dėl jos Maksas dabar sėdėjo ant kilimo „Bokšto“ 
viešbučio kambaryje, prasmirdusiame buvusių gyventojų odekolo-
nu ir cigarečių dūmais. Tai dėl jos brolis apsikentė pastirom aksomo 
užuolaidom, svetima neaiškia kalba, kupina dainingų ho-ho-ti-ti 
garsų. Bet aš jau nebemokėjau jo prajuokinti. Ir jo dejonių numal-
dyti jau nebemokėjau. Maksui netiko senti. 1928-aisiais jis buvo 
linksmas, dailus. Šaunusis Maksas Ilgasis su savo broliu vaidino 
visose scenose nuo šito miesto lig Stambulo. Dar vakar mačiau, 
kaip jis, nukėlęs skrybėlę, pamerkė akį kambarinei. Ta nusigręžė, 
bet pastebėjau, kad jos kaklą palei gilią iškirptę išmušė raudonis. 
Taip, Maksas dar ne viską prarado.

O man, man sykiu su Iris dingo visos spalvos. Nors ji niekada 
man nepriklausė. Tokios, kaip Iris, nepriklauso niekam. 

Pačiupinėjau kišenėje laišką. Skaičiau jį tiek sykių, kad mokėjau 
atmintinai. Ilgai keliavęs iš paskos, laiškas mus pasiekė Leipcige. 
Pašto antspaudai buvo nusitrynę, bet rašyseną atpažinau, nors ne-
prisiminiau, ar kada nors buvau ją matęs. Rašė ponia Kiaušė. Ne-
skaitęs žinojau, kas laiške: Iris įkliuvo į bėdą. Kaip visada.
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1928-ieji. Helsinkis

Per Esplanadą skuto balta žiurkė. Gatvės viduryje ji pastatė ausis, 
pauostinėjo orą. Jos ūsai virpėjo. Praeiviai keikė, o žiurkė pranė-
rė pro pardavėjų sijonus ir nuskuodė caksendama nagais asfaltą. 
Apsuko ratą apie tramvajus ir metėsi į parko želdynus. Serenčiai 
sušvylavo ir žiurkės nebebuvo matyti.

Helsinkis kvepėjo skrebučiais ir jūra. Gatves viltingai vadindama 
bulvarais, sostinė skendėjo gaubiama mažmiesčio reikšmingumo.

– Idiotiška vieta, – pasakė Maksas. – Paryžiuje šoka juodukės su 
stručio plunksnomis, o mudu pelijame čia.

Sušlaminau laikraštį tikėdamasis, kad brolis kalbės tyliau. Es-
planadoje vaikštantys žmonės gerai suprato vokiškai. Apsižvalgiau, 
bet niekas į mus nežiūrėjo. Žuvėdros pešėsi dėl parke priešpiečiau-
jančių miestiečių trupinių. Rudenio vėsoje garavo arbatos puodelis. 
Apie gerą kavą šiame mieste negalėjai net svajoti. Vasarą praleido-
me gastrolėse, bastėmės užsukdami į mažus miestelius. Tikėjomės 
gauti Sovietų Sąjungos vizas, ketinome per ją keliauti į Ameriką, 
nūsdami pasiekti didesnes scenas. Laukėme. Dokumentus gauti 
sunkiau, nei mes manėme, bet ką padarysi. Ir Helsinkyje galėjome 
jų laukti. Šokdamas Maksas vis dažniau uždusdavo, o šįryt, kai 
paėmė arbatos puodelį, drebėjo rankos. Pereitą naktį pabudau ir 
pamačiau jį atsimerkusį, įsmeigusį akis į lubas. Norėjau apsaugoti 
brolį nuo Monparnaso kortų stalų, brukamų alaus bokalų, moterų, 
kurios dingdavo sykiu su naktimi. Helsinkyje į mus visi žvelgė iš 
aukšto, bet Maksas buvo pernelyg nelaimingas, kad tai pastebėtų. 
Laimė, gerai nesupratom kalbos. Gatvės berniūkščių užgaulės lėkė 
pro ausis.

– Net džiazo čia nepaklausysi, – tęsė Maksas. – Tik akordeonas 
ir arbata.
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– Blaivybė tau į sveikatą, – atsakiau.
– Po velniais tą sausą įstatymą, – suniurzgė brolis ir mirktelėjo 

pro šalį einančiai padavėjai. 
Išsitraukiau iš liemenės kišenėlės laikrodį. Vilkėjau naują lieme-

nę ir ja didžiavausi. Net Maksas neturėjo ko jai prikišti. Sėdėjau 
išskleidęs laikraštį ant kelių, bet nepajėgiau susikaupti ir skaityti. 
Akys ieškojo tarp žmonių pažįstamo veido.

– Kada jis ateis?
Tą akimirką pamačiau Robertą pereinant gatvę. Susitikome su 

juo per pobūvį. Jis visą vakarą spoksojo į mus, o išeinant trūktelėjo 
už rankovės. Nusišypsojau tikėdamasis greitai jo atsikratyti. Mudu 
su Maksu gyvename iš nepažįstamų žmonių dėmesio, bet kartais 
norisi pailsėti nuo to. Robertas išsiėmė iš kišenės eskizų sąsiuvinį 
ir padavė man. Norom nenorom jis padarė įspūdį. Greiti ryškūs 
brūkšniai – mudu su Maksu sėdime, kvatojame, gestikuliuojame. 
Šį rytą ūkvedė su pusryčiais atnešė telegramą, kuria Robertas pa-
kvietė mudu susitikti.

Kilstelėjom nuo kėdės, kai jis priėjo. Jis šaltai paspaudė mums 
rankas, prieš atsisėsdamas pamindžikavo.

– Norėčiau užbaigti tuos eskizus, – pasakė.
Susivokiau žiūrįs į laikraščio reklaminį skelbimą: „Ruusuvuori 

Oy“ pristato avalynės modelius, kurie turės kuo didžiausią paklausą. 
Neabejotinai madingiausia šį sezoną smėlio spalva ir visi jos atspal-
viai. Priimami pageidaujamų dydžių užsakymai. Prašome pranešti, 
kokio pado norėsite: natūralaus kaučiuko, prancūziško ar su medi-
niu kulneliu.“ Greta skelbimo puikavosi batelio su sagtele piešinys.

– Mes skubam, – pasakiau. Laukimas mane erzino.
– Niekai! – tarė Maksas. – Aišku, papozuosim.
Robertas pasirausė kišenėje.
– Ateikit rytoj. Štai mano kortelė.
 Jis padavė per stalą kartoninį lapelį.
– Bulvaro 14, – per petį perskaitė Maksas. Kortelė buvo bran-

gaus popieriaus, bet šalia vandenženklio juodavo piršto atspaudas. 
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Pasižiūrėjau į Robertą. Jo apynagės buvo molinos. Pastebėjęs mano 
žvilgsnį, jis paslėpė ranką.

– Netoli nuo čia, – pasakė. – Paklausite praeivių.
 Jis atsistojo.
– Nieko negersi?
– Skubu prie darbo. Bet jūs ateisite? – Robertas glamžė rankose 

kepurę. Jis dairėsi į šonus. Pastebėjo mano žvilgsnį – paraudo.
– Turiu su kai kuo susitikti. Bet man reikia jūsų. Juk ateisite?
Aš linktelėjau. Nežiūrėjau, kai nuėjo. Nuleidau akis į laikraštį. 

Eilutės lakstė pirmyn atgal kaip vabalėliai.
Maksas buvo užmiršęs padavėją ir ėmė mėtyti žvilgsnius į prošal 

žingsniuojančią merginą. Po valandėlės ji dar sykį praėjo, o tada 
prisėdo prie mūsų stalelio. Nusišypsojo sučiaupusi lūpas, neparo-
dydama dantų. Suknelė atrodė madingai sukirpta. Audinio margi-
niai buvo išblukę – suknelė iš likučio, pirkto gamyklos sandėlyje. 
Ant krūtinės austiniai gėlių žiedai buvo gundomai išsitempę. Mer-
ginos krūtinė kilnojosi. 

– Eime, – pasakiau Maksui, nes tuoj mus išmes.

Apie Robertą pasišnekėjome tiktai kitą rytą.
– Ką manai... – pradėjau aš.
Mano žodžius nutraukė beldimas. Nenorėjau atsisukti. Kam-

barinė padėklą paprastai pasiimdavo kitu metu. Dažniausiai mu-
dviem išėjus. Ji bijojo arba akį traukiančio mūsų pavidalo, arba 
mit rių Makso pirštų. Atsigręžiau į duris tik išgirdęs šniurkštelėji-
mą. Šeimininkė. Nutaisiau mandagią šypseną.

Nakvynės namai stovėjo Alberto gatvėje, žydų kvartale. Grindys 
buvo išklotos ryškiai žaliais kilimais, tarpulangiuose galėjai rasti 
prieš dešimtmetį sutraiškytų uodų. Ant užuolaidų lingavo palmės. 
Krėslas puikavosi tokiu pat vaizdu, audinio užteko net ir sofos pa-
galvėlėms. Kas rytą atmerkus akis ir pamačius užuolaidas, šiek tiek 
susvaigdavo galva. Žydros vandens vilnys, palmes apsivijusios gė-
lės su delno didumo žiedais rėkte rėkė apie skurdą. Iš skalbyklos 
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apačioje smelkėsi šarmo tirpalo garai, nuo kurių gniaužė pilvą. 
Užuolaidos dvokė blakių nuodais. Vien nuo kvapo niežėjo nugarą 
ir rankas.

Nežinau, ar kambario pigumas atpirko įtarią šeimininkės veido 
išraišką ir polipų užkimštą nosį. Ji stovėjo prie durų įsisprendusi. 
Laukėme. Mintyse perėjau viską: už kambarį sumokėjome iš anks-
to, kambaryje drabužių nelyginome, batų nublizginti nereikalavo-
me. Atrodo, Maksas suprato, kas negerai, ir paslapčia numetė nuo 
lovos šilkinę kojinę. Tai, atrodo, šeimininkę užvedė.

– Čia ne viešnamis!
Piktumas moters veidą gelsvino kaip vaškas. Jos rankos buvo 

šarmo nuėstos, smakras atvipęs, nepatenkinta burna išsižiojusi. 
Prijuostė margavo tabako spalvos dėmėm.

– Turėčiau manyti, kad ponia tyčia šitaip sako, – nusišypsojau.
Šypsena – vienas iš pirmųjų dalykų, kurių išmokstama cirke. 

Šypsotis nelabai sunku: reikia tik kilstelėti lūpų kampučius ir pa-
mirksėti akimis.

Moteris vėl šniurkštelėjo.
– Čia padorūs namai. 
Atrodė, kad pati tikėdama tuo, ką sako, šiems žodžiams ji sutei-

kė daugiau svorio. Atsidusau. Tuoj vėl trūktelės nosį ir su kiekvie-
nu šniurkštelėjimu mūsų skola vis didės.

– Kiek?
Šeimininkė sukluso – galų gale priėjome prie reikalo. Ji iškart 

pasakė sumą, prilygstančią bemaž savaitės nuomai. Įbrukau į delną 
paskutinius pinigus, ji nesusiraukė gavusi suglamžytus banknotus. 
Tokiems pirštams sektųsi Paryžiaus vagišių plotuose.

– Tu su savo vakarykšte, – mečiau Maksui, kai moteris išėjo.
– Turiu būti ištikimas toms, kurių dar nebuvau sutikęs.
– Ar bent patikrinai leidimo verstis amatu kortelę? Dar niekad 

nemačiau tokios, kuri būtų užmiršusi kojinę. Diletantė.
Maksas paėmė kojinę nuo grindų, pauostė.
– Šita mergina kitokia. Tokia tyra.
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– Jos visos vienodos. Uždirba pinigus mokslams arba motinos 
gydymui. Moteris visada ras dingstį. Todėl taip maža tarp jų rašy-
tojų. Visą kūrybinę energiją jos iššvaisto kurdamos priežastis. Ar 
šitos dantis matei? Du priekiniai sugedę. Gerai, kad neiškrito per 
patį karštumą. 

– Ji tokia graži.
– Gražumas – pats blogiausias dalykas. Gražios mano, kad ama-

to mokėti nereikia.
– Et, tu labai griežtas!
Spausdamas delnu kaktą, Maksas dramatiškai krito ant lovos. 

Susverdėjau. Bet išsilaikiau sėdomis pasirėmęs alkūne.
– Jeigu nemoki vaidinti Garbo, galėtum tai daryti bent po prieš-

piečių, – suniurzgėjau.
Maksas atsikėlė.
– Tu daraisi ciniškas. Mes tam per jauni.
– Gal tu jaunas. Aš jaučiuosi kaip šimtametis.
– Aš nejuokauju. Tu panašus į piktą senbernį. Prasčiausios rū-

šies.
– Mudu žadėjome susitikti su Robertu.
– Ne, kada tu paskutinį kartą... – pirštais skaičiavo Maksas. Tar-

si reikėtų skaičiuoti.

Mes, aišku, pasiklydom. Sukom ratu, kol supratau, kad iš vidinio 
kiemo paskambinus į duris galima įeiti per nedidelį galinį kam-
barėlį. Ant durų žvilgėjo žalvarinė lentelė. Lampisuo – tokia buvo 
pavardė. Buvo matyti juodi pirštų pėdsakai, bet lentelė atrodė nese-
niai pablizginta. Persisvėrusi pro raštinės langą, viršutiniame aukš-
te mergina rūkė cigaretę. Ji vėpsojo į mus suraukusi lūpas. Kai pa-
žvelgiau į ją, krūptelėjo. Paskui nusispjovė. Girdėjau krenkštelint, 
nors atstumą sudarė keli metrai.

– Belsim į duris ar grįšim atgal? – paklausiau aš.
Maksas nusivalė plaukų talką nuo pečių. Pabeldžiau krumpliais 

į duris.
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Robertas atidarė pats. Jo švarkas baltavo gipso dulkėm. Buvau 
užmiršęs, koks jis aukštas. Mudu su Maksu nesugadinti augumo ir 
aš, kaip visi žemaūgiai, žaviuosi aukštais žmonėmis. Kai Robertas 
atvėrė duris, laukan šmurkštelėjo puskailiniais apsivilkusi mergi-
na. Probėgšmais spėjau pamatyti tik trumpai nukirptus tamsius 
plaukus ir sunkius auskarus. Rudens vėsoje tvyrojo pakalnučių 
muilo kvapas.

– Modelis? – šnibždomis paklausiau Makso, Robertui triūsiant 
prie savo viryklės.

– Meilužė, – spėjo brolis. – Brangūs auskarai.
– Ji nuvarys vaikiną į bankrotą.
– Tikriausiai, – atsakė Maksas ir išsišiepė. – Už viską reikia mo-

kėti.
Robertas nesiteikė paaiškinti, ko buvo atėjusi mergina, o mes ir 

nesiteiravome. Pinigai padarė mus taktiškus.

– Ar galima pažiūrėti? – paklausiau. 
Pasirąžiau. Stovint vienoje vietoje pradėjo skaudėti nugarą. Ro-

bertas nedarydavo pertraukos, jeigu neprimindavom. Kimšte kim-
šom sardines iš skardinių, užpildami arbata su spiritu. Robertas 
nuspyrė tuščias dėžutes ant molio dulkių nugultų grindų. Maksas 
raukė nosį nuo tos nešvaros. Brolis krūptelėdavo kaskart, kai pa-
stebėdavo per kambarį bėgantį tarakoną. Helsinkio tarakonai at-
rodė mažesni nei žemyne. Šaltis ginė juos į krūvas. Jie krutino 
plonus ūsus ir ničnieko nepaisė net trypiami bato kulnu. Sekundė-
lę pagulėdavo kaip negyvi, bet nugręžus akis dingdavo tamsiuose 
kampuose.

– Gal padarom pertrauką? – pasikasė sprandą Maksas. 
Jo paakiuose buvo susimetę maišeliai. Brolio ūsai prisitraukė 

baltų dulkių, o jis prunkščiodamas mėgino jas nupūsti. Tris savai-
tes Robertas piešė sąsiuviniuose, ant laiškų vokų, anglimi terliojo 
rudą popierių. Apeidavo apie mus, apžiūrėdavo ir imdavo piešti. 
Mes pasklisdavome popieriuje tūkstančiais anglies dryksnių, vi-



13

sokių proporcijų pavidalais. Kai jis vieną dieną pasiėmė gumulą 
molio, man norėjosi šaukti iš džiaugsmo. Bet Robertas maigė tą 
gumulą porą dienų.

Man patiko žiūrėti į jo rankas, kai dirbdavo. Į stiprius krumplius 
ir ilgus plonus pirštus. Dailias darbininko rankas, kokias pats no-
rėjau turėti.

– Pailsėkit, – nudūręs akis į darbą, krimsčiojo apatinę lūpą Ro-
bertas. Jo kakta rasojo prakaitu, per skruostą ėjo molio dryžis.

Nušokome nuo pakylos. Su pasididžiavimu stryktelėjome pa-
brėžtinai guviai. Greitus dviejų kūnų judesius reikia numatyti iš 
anksto. Mudu su Maksu išmokome skaityti vienas kito mintis. 
Nujaučiau kiekvieną Makso žingsnį, rankos judesį ir atodūsį. Aš 
jaučiau jį savo kūne, ir ne tik jame. Siamo brolį galima palyginti 
su nutirpusia ranka. Pavidalą jauti, bet jos judesiai keistai svetimi. 
Panašiai jautiesi, kai nakčia pabundi numiegojęs ranką. Matai ją, 
judini. Gali sulenkti pirštus. Bet atrodo, kad tai ne tavo kūno da-
lis. Pamažu ją pradeda peršėti, kraujas plūsteli gyslomis. Skausmas 
buvo valandėlę numalšinęs jos pojūtį. Toks ir mudviejų su Maksu 
ryšys. Aš išmokau trumpam atskirti jį nuo savęs. Išmokau atstumti 
kažkur anapus, tik ne visada. Mes nesam du žmonės, bet nesam ir 
vienas. Nors laikomės stipriau vienos bambagyslės nei embrionas.

Robertas pažengė atatupstas porą žingsnių ir sustojo pasigėrėti 
savo darbu. Užėjome jam už nugaros. Žvelgiant nuo pakylos tai 
buvo panašu tiktai į krūvą molio. Maniau, Robertas priklauso tai 
grupei kubistų, kurių darbų buvau matęs Paryžiuje. Darbai atrodė 
įspūdingi, bet man neįkandami. Mūsų mamos salone kabėjusi im-
peratorės Eugenijos graviūra skleidė daugiau jausmų negu tie kūri-
niai. Pažvelgiau Robertui per petį.

– Oho! – šūktelėjo Maksas.
Mudviejų skulptūra buvo kokių keturiasdešimt centimetrų 

aukščio, įkūnijo visą mūsų figūrą. Ji stovėjo ant medinio pagrindo. 
Robertas ją lipdė rankomis, bet šalia gulėjo geležinės vielos atkarpa, 
gremžtukai ir peiliai. Kai kurie įrankiai labiau tiko kankinimams 
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nei darbui su minkštu moliu. Tikriausiai darbas bus gerai įvertin-
tas. Mano išsilavinimo tam neužtenka. Spoksojau į susiklijavusius 
mudviejų su Maksu kūnus. Nelyg vienas perskilęs kiaušinis, iš 
kurio išėjo du kūnai. Molyje brėžėsi Makso veidas. Brolio lūpas 
virpino šypsnys. Akys tarsi laukė kitos akimirkos, kokio nuotykio. 
Mano veidas liko šešėlyje, buvo matyti tik jo apybrėžos. Antakiai 
kiek suraukti. Aš irgi laukiau. Gal kitų Makso žodžių, gal pasiūly-
mo pasižiūrėti. Dirbtuvė tyliai alsavo. Į šnerves skverbėsi saldžios 
gipso dalelytės. Sveikąja ranka nusibraukiau nuo pečių dulkes. 
Staiga suėmė nuovargis.

– Patinka? – paklausė Robertas. Žvilgsnis prašė pagyrimų.
– Labai vykęs darbas, – sumurmėjo Maksas. – Ar mano kojos 

tikrai tokios trumpos?
– Ar jis jau baigtas? – paklausiau aš.
Robertas iškėlė rankas. Pasirąžė. Girdėjau traškant stuburo 

slankstelius. Jis žiovavo nenuleisdamas nuo skulptūros akių.
– Ne, bet pabaigsiu.
Man pasidarė šalta.
– Mes turime apsirengti.
Nusivilkome už širmos gimnastų kostiumus. Maksas tylomis 

užsagstė man marškinius. Nežiūrėjau jam į akis. Net su drabužiais 
jaučiausi nuogas. Robertas parodė mumyse tai, ko nenumaniau jį 
matant.

– Bus puikus darbas. Tik tekstūrą reikėtų labiau išryškinti.
Žvilgtelėjau į jį akies krašteliu. Vos susivaldžiau nedustelėjęs gar-

siai. Matyt, vaikinas nesuvokė. Kai kurių rankos jautresnės už akį.

Papozavęs Maksas panūdo karštos vonios, nors negalėjome sau 
leisti prabangos. Reikiamo didumo vonią rasti buvo nelengva, o 
viešoje pirtyje Maksas praustis nenorėjo. Baiminosi kontrabandi-
nių gėrimų įaudrintų vyrų, girtumo kurstomo smalsumo, darbi-
ninkų gaižių pastabų. Maksas nutrindavo vonios skudurėliu mu-
dviejų kūnus iki raudonų dėmių. Vonioje jis mirkdavo, kol bemaž 
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verdantis vanduo susidrumsdavo. Kartais panirdavo po vandeniu ir 
spoksodavo į mane atmerkęs akis. Iš nosies kildavo burbulai. Aš 
negalėjau šito pakęsti. Brolis mėgaudavosi mano susierzinimu. Jis 
išsilaikydavo po vandeniu ilgiau kaip minutę, nors buvo gana silpnų 
plaučių. Galop prunkščiodamas išnirdavo. Traukdavo orą, kosėda-
vo. Mane imdavo siutas, noras jį papurtyti, tėkštelti per savimylišką 
veidą. Makso akys iš juoko prisimerkdavo. Vandenyje suglebę ūsai 
nukardavo prie lūpų. Negalėjau ilgai pykti ant Makso. Su šlapiais, 
ant akių užkritusiais plaukais jis atrodė graudžiai. Ir jaunai. Maksas 
buvo vienintelis žmogus, kuris mokėjo prajuokinti mane.

– Aš mirsiu ne vandenyje, – atsakydavo Maksas, jeigu pradėda-
vau bambėti.

Užtai jis kartais sutvarkydavo mano sveikosios rankos nagus: 
mediniu pagaliuku atsargiai atstumdavo apynages, citrina kvepian-
čiu tepalu patepdavo opeles.

– Tavo ranka kaip mergaitės, – jis dažnai tą sakė.
– O kita – kaip velnio talkininkė.
– Tiesą sakant... – nusiviepė Maksas. – Ji panaši į kiaulpienės 

šaknį.

– Pažiūrėkim, kaip juda darbas, – pasakiau aš. 
Stumtelėjau Roberto dirbtuvės duris ir atsitraukęs praleidau 

Maksą. Jis turėjo nemalonų įprotį kairiuoju šonu pirmas prasi-
brukti pro duris. Tvirtino šitaip darąs dėl pusiausvyros. Dirbtu-
vėje tikėjausi išvysti pažįstamą chaosą, įsijautusį į darbą Robertą, 
vyliausi išgersiąs skardinį puodelį romo ir sočiai užkąsiąs tuščiom 
meno pasaulio apkalbom. Aš klydau. Šalia Roberto ant pakylos sė-
dėjo permatomas apatinis ir spygavo. Apatinis buvo rausvo dirb-
tinio šilko ir brangus. Mergina, kuri jį vilkėjo, irgi buvo neprasta. 
Per pavilkinį buvo matyti jos kūno apribai, pilvo išlinkis, bamba, 
krūtinės ląsta. Gražiausi buvo sėdmenys. Nepriekaištingi.

– Nors man labiau patinka tie modeliai, kurie išgeria dėžę alaus. 
Dar geriau dvi, – vėliau pasakė Maksas.
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Sėdmenys prasimušė tik tiek, kad modeliui šmurkštelint už šir-
mos galėjai suprasti, jog tai mergina. Atmintyje blykstelėjo anąkart 
pro duris išsmukusi jauna moteris, jos sunkūs auskarai. Robertas 
suraukęs antakius atsigręžė į mus. Tada linktelėjo galvą:

– Tai jūs!
– Turbūt sutrukdėm, – pasakiau. Pažvelgiau širmos pusėn. Ro-

bertas stebėjo mano žvilgsnį.
– Gavau užsakymą.
– Sveikinu.
– Jūsų skulptūros nebaigiau. Tiesą sakant, atrodo, kad perpratau 

tą temą.
– Štai kaip!
– Ketinu sukurti Naują žmogų. Naujus Ievą ir Adomą. Naujosios 

Karalystės vaikus.
Neprašyti atsisėdome ant sofos. Atrodė, kad sofa buvo nupirk-

ta jau nenauja. Labiausiai nutrintų vietų buvo pasigailėta priden-
giant siuvinėtu šaliu. Roberto darbo kambarys atrodė pasikeitęs, 
pilnesnis, kvapnesnis, nelyg moteris. Gal tik todėl, kad apšvarin-
tas. Reikmenys ir įrankiai kabėjo ant sienų išrikiuoti pagal didu-
mą ir nuvalyti. Dirbtuvės kampai tarsi iššveisti, kaip ir Robertas. 
Kai susitikom jį per pobūvį, vilkėjo gipso dulkėm apėjusį aksominį 
švarką, buvo atsainiai pasirišęs tabaku išdėmėtą kaklaskarę. Dabar 
nebuvo nė menkiausio rusvos barzdos šerelio, oda blizgėjo švelni 
kaip paauglės. Stebėjau už širmos judančias kojas. Klausiausi šilki-
nio pamušalo šnaresio.

– Kas ta panelė Apatinis? – paklausė Maksas, linktelėdamas gal-
vą ten, kur žvelgė mano akys.

– Kas? Ak, tai Iris!
Robertas pamerkė akį. Jam tai netiko. Su dailiai sušukuotais 

plaukais atrodė kaip paikšis.
– Avalynės pardavėjo žmona. Nori įsiskverbti į aukštuomenę. 

Patraukliai turtinga.
– Suomė?
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– Rusė. Gyvena čia dešimt metų. Gerų kaulų, ar ne? Galėtų būti 
kiek apkūnesnė. Atrodo nelabai kolchoziška.

Pėdos už širmos šmurkštelėjo į batelius. Svarsčiau, ar mergina 
girdėjo, ką plepėjo Robertas.

Tas pasišvaistė ore kaltu.
– Vyras įsimanė jos portreto. Įsivaizduojat! Kas dabar juos paišo? 

Tegul nusiperka porcelianinę piemenaitę. Aš paversiu Iris Naujuo-
ju žmogumi.

– Jūs kalbate apie skulptūrą, ar ne?
Balsas buvo švelnus kaip vata. Atsisukome į jį. Robertas nusi-

šypsojo taip, lyg mergina būtų vien jo kūrinys. Avalynės pardavėjo 
žmona vilkėjo lininį sulaidytą sijoną ir raktikaulius atidengiančią 
palaidinę. Mums stebint ji užsimovė pirštinaites. Berniukiškai su-
glaustyti plaukai žvilgėjo. Be skrybėlaitės ji atrodė gražesnė. Pama-
čiau nė kiek neapsirikęs dėl sėdmenų.

– Iris Rūsuvuori, – pasakė ji, ištiesdama mums ranką.
– Madam, – sučiulbo Maksas.
Jis paėmė merginos ranką ir pakštelėjo lūpom beveik paliesda-

mas jos pirštinę. Kartais Maksas elgėsi kaip idiotas.
Mergina atrodė kažkokia trapi – gal dėl kalbos būdo, gal dėl 

švelnios vaikiškos tarties ar nenatūralios žurnalinės šypsenos. Vie-
ninteliu netobulu jos veido bruožu galėjai pavadinti didelę kumpą 
nosį. Kai padaviau ranką, mergina kiek prasižiojo, bet akių neiš-
sprogino. Pro plaukus auksu ir perlais suspindo didžiuliai auskarai, 
jie man pasirodė tikri.

– Izaokas, – prisistačiau. 
Šypsena sutvisko ir jos akys. Švelnia ir linksma, kuždančia, 

kad mudu sieja bendra paslaptis. Iris plaštaka ištirpo mano delne. 
Smulkūs jos rankutės kaulai atrodė labai trapūs. Per pirštinaitės 
nėrinius galėjai jausti odos šiltumą, šiek tiek smailėjančius nagus 
ir delną kryžmai kertančias gyslas.

– Maksas, – pakartojo ji. – Maksvelas ar Maksimilianas?
– Maksas, – tarė brolis.
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– Maksimilianas jis būna tik ketvirtadieniais, – atsakiau aš.
– Kodėl tik ketvirtadieniais?
– Nes tai nėra jo vardas.
– Vadinasi, Maksvelas.
– Per daug britiškas.
– Maksas?
– Ir tas vardas ne jo.
– Nesuprantu, – Iris nusijuokė aukštu balsu, kaip juokiasi žavūs 

žmonės, norėdami nuslėpti sumišimą. – Ė-ė, tai reikia atšvęsti! 
Iris pakreipė galvą ir jos profilis išryškėjo. Ji priminė romėnų 

kekšę. Maksas linktelėjo man. Įvertino gerą vaidybą. Robertas su-
raukė antakius.

– Aš nebaigiau darbo.
Jis norėjo atsikratyti mūsų. Svarsčiau, kurio iniciatyva užsimez-

gė ryšys. Gal moterį apėmė nuobodulys?
– Eime į „Ekberg“ kavinę. Ten baisiai daug senų tetulių, bet aš 

mirštu iš bado.
Iris paplekšnojo korseto nesuvaržytą pilvą.
– Turiu tuoj pat sukimšti čia kelis pyragėlius. Jaučiu, kaip žarna 

žarną ryja.
– Mudu su Maksu skubame. 
 Nenorėjau rodytis viešumoje. Bent jau už dyką. Iris susiraukė.
– Suprantu jus, madam, – nusilenkiau. – Sutuoktinio giminaičių 

nervinimas teikia malonumo. 
Iris ranka sustingo. Ji žiūrėjo į mane.
– Manau, „Ekberg“ kavinė nenusipelnė skandalo. Jūsų pasirody-

mą reikia atidėti tinkamam metui.
– Bet ką nors galite išgerti čia, – sužvalėjo Robertas, staiga ta-

rytum prisiminęs šeimininko pareigas. Jis palietė merginai petį. – 
Būk gerutė, atnešk mums ko nors.

Iris kilstelėjo vieną antakį. Mokantis tai daryti prieš veidrodį tik-
rai pralėkė ne viena valanda. Ji pažvelgė į mudu. Sidabrinės akys, 
pamaniau. Jei pašviesėtų, būtų bespalvės.
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– Aišku! Tu tikriausiai išvirsi mums arbatos.
Iris sutiko taip greitai, tartum gyvenime nieko kita neveikė, tik 

vaikščiojo į kepyklos krautuvę. Tarpduryje pamojo mums neatsi-
gręždama ir būdama tikra, kad žiūrime į ją. Mes ir žiūrėjome.

Iris Rūsuvuori pleištiškais dantukais kramtė pyragėlį su karameli-
niu kremu. Valgant ant krūtinės biro trupinėliai ir ji buvo panaši 
į šermuonėlį. Jos pirštukai laužė marcipaninių rožių žiedlapius ir 
šokoladinius lapelius po gabalėlį, nageliai smigo į cukraus glazūrą, 
man apsisuko galva. Ji valgė be pirštinių, nagai buvo nukramtyti 
ir plokšti kaip vaiko. Daili, įvertinau aš. Bet neypatinga niekuo. 
Rausva bébé pyragaičio luobelė jos burnoje traškėjo it ledo plutelė. 
Mačiau, kad Maksas bedžiodamas „Aleksandro“ pyragėlį spygso 
į Iris. Mergina nusišypsojo jam ir brolis nusuko akis. Man ji ne-
patinka, dingtelėjo. O gal patinka? Aš nežinau, kokia ji. Atrodo 
maloni, bet turtuoliai – aikštingi. Jie turi galimybę rinktis. Aš lau-
kiau. Spiginau į ją akimis, stebėjau, kaip ji valgo. Atrodė, jos tai 
netrikdo.

– Iris baisiai daug valgo, – tarė Robertas.
– Aš išalkusi, – atsakė ji. Tai buvo jos pirmieji žodžiai valgant. 

Susivokiau jau spėjęs pasiilgt jos balso.
– Tu visada išalkusi.
– Cukrus iškart išsiskiria per odą. 
Įsivaizdavau, ką pajusčiau laižydamas trapius it morenginis py-

ragėlis riešus, iki mėlynumo siurbdamas jos odą palei sprandą, tir-
damas per kraują pyragėlių saldumą. Išlepinta kalaitė, pamaniau. 
Jie abu išlepinti. Erzina vienas kitą. Geidžia vienas kito. Būdami 
tikri, kad pasaulis jiems duos viską, ko panorės. Tyčia spoksojau į 
Iris lūpas. Svarsčiau, ar nuo mano žvilgsnio ji paraus.

– Jūs ne vietinė? – paklausė Maksas. – Madam, – pridūrė prisi-
minęs.

– Ne, – pasakė Iris. – Gyvenu Kaivopuisto rajone. Bulvaras labai 
triukšmingas.
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– Bet jūs ne suomė? – spyrė ją Maksas.
– Ji iš Peterburgo, – tarė Robertas.
– Pabėgote nuo revoliucijos? – vėl įbedžiau akis aš.
– Atvykau vėliau, – atsakė Iris. – Koks skirtumas! Dabar aš suomė.
– Mudu su Maksu – pabėgėliai.
– Nuo ko jūs bėgate? – paklausė Iris. 
Aš gūžtelėjau pečiais.
– Manau, pirmiausia nuo nuobodulio.
– Kartais norėčiau pasikamuoti nuoboduliu, – tarė Iris.
– Tu? – paklausė Robertas. 
Iris įsidėjo į burną paskutinį pyragaičio kąsnelį.
– Viską reikia išmėginti.
– Visut viską? – paklausiau aš. 
Iris nusilaižė nuo apatinės lūpos dažus. Bedžiau šakute į pyragė-

lį. Glaistas įskilo. Baltas įdaras išsiveržė paviršiun.
– Kas čia? – paklausė Maksas. 
Pažvelgiau ten, kur krypo jo akys. Ant sienos kabėjo pusnuogės 

moters su vaikais ant rankų graviūra. Trejetas laikosi urve. Į slapta-
vietę skverbiasi pirmieji silpni saulės spinduliai. Motinos veide iš-
gąstis, ji iki pusės nuoga. Kojas dengia tamsus apsiaustas, plaukus 
plastina vėjas. Moters galvą puošia karalienės tiara. Vienoje ranko-
je ji laiko durklą. Glebius ir putnius kaip paršeliai vaikus motina 
glaudžia prie savęs.

– Delakrua, – tarė Robertas. – Mačiau Luvre tikrą.
– Kodėl moteris rankoje laiko durklą? – domėjosi Maksas. 
Jam prabilus per stalą nusklendė trupiniai. Pažvelgiau į Iris, bet 

ji tebešypsojo Robertui. Kai kurių moterų šypsena nepuošia. Iris 
gražiausia būdavo tada, kai užsičiaupdavo. Tada, kai regzdavo gal-
voje kitą sakinį ir atrodydavo, kad mąsto apie kokią paslaptį.

– Tai Medėja, – paaiškino jai Robertas.
– Kas? – paklausė Iris.
– Graikų senė. Čia ji rengiasi nužudyti savo vaikus.
Iris krūptelėjo. Pamaniau, kad ir ji galėtų kam nors perpjauti 
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gerklę, jei diena per daug prailgtų. O dabar privalo vaizduoti trapią 
asmenybę.

– Ketina juos suvalgyti? – spėjo Maksas. – Vaikai atrodo ganėti-
nai mėsingi.

Vėl pasižiūrėjau į paveikslą. Ryto drėgmėj vieno vaikelio plaukai 
susigarbanoję. Kraujo nematyti. Kruvinas darbas dar nepadarytas. 
Vaikai miega, kupini tikėjimo – jie pasitiki motina. Gal nė vienas 
neprabus, kai durklas smigs į švelnią krūtinę.

– Bjauru, – suraukė nosį Iris.
– Graikai – nuožmi tauta, – išsišiepė Robertas.
– Barbarai, – tarė Iris.
– Barbarai – tai tie, kurių papročiai kitokie.
– Arba tie, kurie turėjo laimės gyventi iki mūsų, – pridūrė Maksas.
– To gebėjimo nereikėtų sumenkinti, – pasakiau aš.
– Gyventi?
– Išlikti gyvam.
– Sugalvojau, – tarė Iris.
Iškėlęs puoduką Maksas suraukė antakius.
– Ak, nereikia, – nusišypsojo Robertas.
– Pasiimkim automobilį ir važiuokim į kaimą. Į Porvą.
– O darbas? – Robertas mėgino.
– Ruduo dar koketiškas, – tarė Iris. – Nusikaltimas pradanginti 

tokią dieną.
– Nusikaltimas – mesti darbą, – sumurmėjo Robertas.
– Aš vairuosiu, – tarė Iris.
– Mes ketinome eiti, – pasakiau aš.
– Niekad nebuvau Porve, – tarė Maksas. 
Dėbtelėjau į jį. Sakytum aš buvau.

Iris važiavo gerai, greitai, nepaisydama kelio duobių. Buvo nuleidu-
si automobilio stogą.

– Noriu jausti, kad važiuoju, – pasakė ji. – Antraip eičiau pėsčia.
Vėjas mušė į skruostus, pagriebė kaklaskares, mums ašarojo 
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akys. Užmiestyje kvepėjo rudeniu ir mes godžiai traukėme jo kva-
pą. Pakeliui vilnijo miežių laukai, mums pravažiuojant nuo jų kilo 
juodieji strazdai.

Tolstant nuo Helsinkio prasidėjo dykynės, akmeninius miesto 
namus pakeitė miškai, duburiuotos ganyklos. Čia atsiskleidė skur-
das, miesto centre jį slėpė kavinių ir parkų sterilumas. Dumblina 
žemė dvokė kaip pisuarai. Keliu ėjo pilkai apsitaisę žmonės.

– Kur jie eina?
Robertas mostelėjo ranka. Paskui palietė Iris skruostą. Gestas 

atrodė nebūtinas. Žvelgdama į kelią Iris atstūmė jo ranką, bet nu-
sišypsojo lyg norėdama sušvelninti šiurkštų mostą.

– Kur nors! Valkatos. Ieško darbo. 
Mašina pralėkė pro juoda skarele apsigobusią moterį, ji sustojo ir 

įsižiūrėjo mums pavymui. Moteris keliavo su visu turtu. Prie juos-
mens jai kabėjo ryšuliai. Pėdos buvo basos. Batai švytavo pakabinti 
po kaklu. Tas pats praktiškas taupumas kaip Bretanės žemdirbių, 
pagalvojau. Nusišypsojau moteriai ir pamojavau ranka. Ji pasižiū-
rėjo į mane. Išsigandau piktumo, tvieskiančio iš senutės akių. Ji 
išsižiojo. Keli palikę dantys jau virto iš burnos.

– Tartum prakeikė mus, – pasakė Maksas ir persižegnojo prisi-
dengęs paltu. Maksas netikėjo Dievo, bet apsigynė.

– Ji tik duoneliauja, – akies kampučiu Robertas žvilgtelėjo į Iris. 
Ši šaltu veidu žiūrėjo į kelią. Rankos ilsėjosi ant vairo.

– Kelyje pasitaiko visokių žmonių. Dar jaučiasi karas. Iš Rusijos 
vis atplaukia padugnių, pavargėlių.

– Kas vyko Rusijoje, kai tu išvažiavai? – paklausiau Iris.
– Daug laiko nuo tol prabėgo. Neprisimenu. Panašiai kaip čia. Ir 

kitaip. Žmonės skirtingi, skurdas tas pats.
– Iris šeima dingo pirmosios vyriausybės valdymo metu, – į paš-

nekesio toną taikė Robertas.
Pasižiūrėjau į merginą.
– Ir jaunikis. Braukšt! – mostelėjo per petį Robertas.
Iris šypsojosi.
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– Tai buvo seniai. Jakobas apsaugojo mane. Mes susituokėm.
Iris sumažino greitį.
– Aš noriu gerti. Sustokim valandėlę. Bijau, kad per daug įkais 

variklis.
Iris pasuko į apleistą sodą. Lipom iš automobilio trindami ran-

kas ir kojas. Giedojo juodasis strazdas. Nusibraukiau nuo kelnių 
dulkes. Iris prisėmė į pieno butelį šaltinio vandens ir supylė į radia-
torių. Robertas priėjo prie obelies, spyrė į kamieną. Nukrito pora 
žalių ir vienas sunokęs obuolys. Tas bumbtelėjo žolėn mudviem su 
Maksu po kojų. Robertas pačiupo jį, nė vienam iš mūsų nespėjus 
pasilenkti. Atsikando obuolio. Lūpų kampučiuose sublizgo lipnios 
sultys.

– Toks gyvenimas.
Maksas žiūrėjo į medį.
– Šitom šakom patogu lipti.
Robertas nusijuokė. Suglumo. Paskui pažvelgė į Maksą.
– Judu nelabai panašūs į akrobatus.
– Izaokas lipa mitriau nei Saulius.
– Saulius. Iš Biblijos? Kitaip tariant, jūsų Biblijos? Žydų?
Iš nugaros priėjo Iris, šluostydamasi alyvuotas rankas.
– Pusę gyvenimo vyrai tik giriasi.
Ji įsikibo medžio ir rudi bateliai akimoju pradingo tarp lapų.
– Neužsigauk! – šūktelėjo Robertas.
Kaip atsakymas po kojom nukrito trys obuoliai.
– Žiūrėk ten užsilipusi! Apačioje stovi žmonių.
Tarp lapų pasigirdo kikenimas. Tada vėl pabiro obuoliai. Išniro 

Iris veidas, tamsūs plaukai buvo uždrikę ant akių. Saulė švietė jai už 
nugaros. Ji nusijuokė parodydama dantis, subraukė plaukus už ausų.

– Ar gana?
– Lipk žemyn.
Ant žemės dar nukrito obuolių. Robertas vos spėjo atsitraukti. 

Iris iššoko iš medžio taip pat lengvai, kaip įlipo. Pasitaisė sijoną, 
apsižiūrėjo blauzdas. Tik keli įbrėžimai nuo medžio žievės.
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– Laimė, ryte neužsimoviau kojinių.
Prisikišom paltų kišenes rūgščių raukšlėtų obuolių. Kandant 

stora vaisių žievė traškėdavo ir burna priplūsdavo sulčių. Iris nusi-
smaukė apatinį sijoną ir ėmė rinkti į jį obuolius. Mačiau sušvytuo-
jant šlaunis. Oda buvo balta, virš kelio tamsavo pjautuvo pavidalo 
apgamas.

– Žmogus turi pasirūpinti vakariene, – Iris pasiūbavo iš apatinio 
sijono pasidarytą maišą. Jos akys blykstelėjo. Gal pastebėjo, kad 
spoksau.

– Tu tikra Ieva, – pasakė Robertas. Jis įkišo kelis sukirmijusius 
obuolius į Iris maišą.

– Šitokių niekas nevalgo.
Iris išmetė Roberto obuolius. Pasižiūrėjo į mane prisimerkusi.
– Jis nesupranta, kad sugedę...
Robertas metė obuolį į Iris. Obuolys pralėkė jai pro petį. Iris nu-

metė maišą ir mažais kumštukais puolė Robertą. Jie kvatojo, ki-
keno raičiodamiesi ant žemės. Iris šviesus sijonas išsižaliaukavo.

– Žiūrėk, ką padarei!
– Nupirksiu naują, – pažadėjo Robertas.
– Mes truputį pasivaikščiosim, – pasiūliau aš.
Palauke ėjo siauras griovys. Ore tvyrojo sunkus vilnūnės kvapas. 

Atokiau tyliai šnekėjosi Iris su Robertu. Aš pastačiau ausis.
– Meilužiai, – tarė Maksas.
– Nuo šito griovio eina smarvė.
– Augai kaime, o lenkiesi tikro mėšlo kvapo?
Gūžtelėjau pečiais. Griovyje pukšėjo žalias dumblas. Girdėjau 

atokiau atsidūstant Iris.
– Nestumk manęs į griovį, susigadinsiu batus.
– Mums abiem šis takelis per ankštas.
– Kas čia?
Pažvelgiau ten, kur rodė Maksas. Ant griovio krašto gulėjo kaž-

koks daiktas, suvyniotas į laikraštį. Per sulenkimus sunkėsi tam-
sus skystis. Brolis taip smarkiai pasilenkė, kad aš susverdėjau.


